Nyhedsbrev
Frivilliggruppen Silkeborg Museum
Nyhedsbrev nr 1

Maj 2006

Dette Nyhedsbrev er produceret af
Informationsgruppen.
Brevets formål skal være at skabe kontakt,
skabe overblik og at informere om, hvad
der foregår i de respektive grupper.
Nyhedsbrevet skulle gerne blive et levende
og vedkommende netværks-organ, og for
at dette kan ske, er det vigtigt, at I hver
især bruger det som bindeled.
Informationsgruppen skal nok påtage sig
det redaktionelle arbejde, og alle
gruppekoordinatorer bliver ringet op en
gang imellem for at høre nyt, men det kan
jo være lige så sjovt at høre fra Jer,
hvordan noget er gået, når det er overstået.
Så tænk på Nyhedsbrevet som Jeres, når I
har gang i noget!!!

telefonnumre og mailadresser - og
gruppens koordinator - samt gruppernes
opgaver, som de foreløbig tegner sig.
Gruppernes betegnelse er:
IT-gruppe
Informationsgruppe
Formidlingsgruppe
Praktisk gruppe
Børne- og familiegruppe
Metaldetektorgruppe
Serviceringsgruppe
Udgravningsgruppe
Juleudstillingsgruppe
Kustodegruppe
God fornøjelse med det hele!

I dette første brev præsenteres derfor
Informationsgruppen
gruppemedlemmernes navne, adresser,
_________________
Informationsgruppen har inviteret Chr Fischer til at skrive et par ord til Nyhedsbrevet:

Silkeborg Museum ser frem til det kommende samarbejde med den store flok frivillige, der
har lyst til at fortsætte deres virke efter deres indsats ved udstillingen ”Ragnarok- Odins
Verden”. Her lykkedes det på imponerende kort tid at mobilisere en tilstrækkelig stor
styrke af frivillige med så stor entusiasme, at vi kunne gennemføre den sikkerhedsmæssigt
krævende udstilling og samtidigt servicere de mange besøgende. Der var enighed om, at det
var flot gået, og for mange og også museet gav det lyst til et fortsat samarbejde, nu under
mere rolige forhold. En række svage punkter kunne blive styrket - lige fra formidling på
papir og digitalt til vandring over markerne med en metalsøger og til at få fjernet det værste
støv i krogene; men måske lige så vigtigt: det gensidige samvær, som gerne skulle gøre det
til en lyst at være frivillig og være den, der kommer med ideer på en sådan måde, at det
frivillige arbejde (støv i krogene) ikke bliver en sur tjans.
For at undgå at tjanserne bliver for sure, er det vigtigt, at vi snakker tæt sammen, og hele
museets personale og bestyrelse ser frem til de velfortjente kaffepauser, hvor vi, ud over at
ordne verdenssituationen, også kan fortælle om baggrunden for og vigtigheden af, at I
hjælper os.
Jeres hjælp er nødvendig for museet, og vi bilder os ind, at den også er det for vores by.
Velkommen!
Christian Fischer
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IT-gruppen.
IT-gruppen har tre medlemmer:
Kurt Broesbøl (koordinator),
xxxxxxxxxxxxxxxxxx Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Per Møller, xxxxxxxxx Ry,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Verner Rønnow, xxxxxxxxx Silkerborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Hovedopgaven for gruppen er at opdatere og
vedligeholde museets bestående hjemmeside
(www.silkeborgmuseum.dk ), og at udarbejde
en ny hjemmeside om Silkeborg slot
(www.silkeborgslot.dk ). Målsætningen er, at
hjemmesiden skal trække flere gæster til museet
og generelt styrke folks interesse for
forhistorien.

Gruppen har besluttet sig for, at
hjemmesidearbejdet skal ske ved hjælp af Front
Page, der er et EDB program leveret af
Microsoft. Det er et andet program end det, den
nuværende hjemmeside er udarbejdet i, men det
har kun betydning for ”teknikerne”,
hjemmesidens brugere vil ikke kunne se nogen
forskel. For at gøre det lettere for andre at
overtage arbejdet med hjemmesiden en gang i
fremtiden vil der blive udarbejdet nøje
beskrivelser af hjemmesidernes struktur og
opbygning.
Selv om gruppen selv har mange forslag til,
hvordan hjemmesiden kan forbedres og gøres
mere spændende for brugerne, er man også
meget interesseret i at få forslag både til indhold
og udseende fra andre.

Ingen af gruppens medlemmer har haft
professionelt arbejde med fremstilling af
hjemmesider. De er autodidakte og har alle et
glødende engagement og gåpåmod i ITarbejdet, og det udgangspunkt er jo slet ikke så
ringe endda.
De tre har delt opgaverne mellem sig, så de hver
for sig sidder og arbejder ved computerne
derhjemme, og har så fast aftale om at mødes
hver tirsdag eftermiddag på museet. Her
diskuterer man ”hjemmearbejdet”, udveksler
idéer og erfaringer og har kontakten med
museets ledelse, så der er enighed om, hvad der
skal arbejdes videre med.
IT- gruppens arbejde består principielt i den
tekniske side af informationsarbejdet, dvs at
lægge det materiale ind på hjemmesiden, som er
modtaget fra andre. Det kan fx være tekst
skrevet ved hjælp af Word teksbehandling og
leveret som en fil (= i elektronisk form) eller
billeder leveret i filformat (fx jpg eller TIFF).
Levering kan ske ved mail med vedhæftede filer
eller på CD-ROM eller andre datamedier.
Billeder på papir vil også kunne bruges, og de
leveres tilbage, når de er blevet scannet ind i
elektronisk format. Egentligt skrivearbejde på
PC ligger uden for det arbejde, gruppen opfatter
som sit opgavefelt.

IT-gruppen i arbejde

Som eksempler på nogle af tankerne, gruppen
arbejder med, kan nævnes
undervisningsmaterialer, som lægges ind på
hjemmesiden, så det kan anvendes før/efter
besøg på museet eller ved udgravninger o lign,
men som også kan anvendes selvstændigt uden
at være kombineret med fysiske besøg.
Da gruppen som nævnt primært vil beskæftige
sig med den tekniske funktion, vil realiseringen
af mange af gruppens ideer betyde et
samarbejde med museets stab og
frivilliggrupperne om at producere det
grundmateriale, der skal lægges ud på
internettet.
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Informationsgruppen
Kethy Carlsen, (koordinator),
xxxxxx, Virklund,
xxxxxxxxxxxxxxxx
Lisbeth Justesen, xxxxxxxxxx Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Grete Juhler, xxxxxxxxxxx Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jytte Hahn, xxxxxxxxxxxx Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Lars Viby Mogensen, xxxxxxxxxxxx
Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jørn Froberg, xxxxxxxxxxxx Gjern,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Museets repræsentant i gruppen: Christine
Hanselmann,
xxxxxxxxxxxxx
Gruppens opgaver:
- Udsendelse af forårs-og efterårsprogram
- Udsendelse i januar af årsskrift, girokort og
medlemskort
- Formidle informationer til de andre frivillige
- Lave oversigt over de andre grupper af
frivillige
- Lave opslag/tryksager vedr. større
arrangementer i museumsregi til turistbureauer,
campingpladser, vandrerhjem m.m.
- Nyhedsbrev til de frivillige
- Undersøge interessen blandt
museumsforeningens medlemmer for
informationer pr. mail

Redaktionsmøde i Informationsgruppen

Grænseflader til andre:
- Samarbejde med formidlingsgruppen vedr.
deres opgaver

- Samarbejde med IT-gruppen/skoletjenesten
om nye emneark eller opgaver til hjemmesiden
- Lave link fra Silkeborg kommunes
hjemmeside (IT-gruppen)
- Tilbud fra IT-gruppen om teknisk support o.a

Formidlingsgruppen
Formidlingsgruppen har 10 medlemmer:
Preben Strange, (koordinator),
xxxxxxxxxxxxx Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ove Østergaard, xxxxxxxxxxxx Silkeborg
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Arne Juhler, xxxxxxxxxxxxx Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ingelise Nielsen, xxxxxxxxx Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lone Rosenkvist, xxxxxxxxxx,
Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kirsten Skov, xxxxxxxxxx Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Merry og Leo Staal, xxxxxx Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vagn Toft Nielsen, xxxxxxxxxx Grauballe,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Søren Chr. Sørensen, xxxxxxxxxxxx
Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gruppens opgaver:
Foreløbig er der kun et oplæg fra Preben, som
gruppen har drøftet ganske løst ved et kort
sammenrend.
Der er divergerende opfattelser i
formidlingsgruppen om, hvad man skal tage sig
af og vist især, hvem der skal gøre hvad, så det
må vi vente på en afklaring af. Men iflg.
Prebens oplæg er det:
- Ture i Kulturlandskabet - forstået som hele
Ny Silkeborg kommunes interessante steder
- Historiske byvandringer - igen i hele
kommunens byer.
Grænseflader:
- ja dels ved fælles annoncering
- dels ved samarbejde omkring guidence med
lokale folk
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- dels ved samarbejde med lokalhistoriske
foreninger
Status:
Intet egentligt arbejdsmøde afholdt eller
berammet
Ingen fastlagte tidsplaner endnu, men Preben
ser gerne et program udfærdiget for efteråret
2006 og foråret 2007.
Evt. ideer:
Preben forestillede sig en slags instruktion eller
miniuddannelse af gruppens medlemmer forud
for guiding - det kunne formentlig forestås
af Keld Dalsgaard

Praktisk gruppe
I praktisk gruppe er der seks personer:
Alice & Ib Sørensen (koordinator),
Xxxxxxxxx Bryrup,
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Carl Ejner Døssing-Rasmussen, xxxxxxx
Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Holger Kjærgaard Sørensen &Hanne MygindRasmussen, xxxxxxxxx Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jens Erland Nielsen,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gruppen betegner sig som ”håndværkere” og vil
fungere som hjælpepedeller for museets pedel
John. Hjælperne træder til, enten ved at John
kontakter gruppen og beder om hjælp, eller
gruppen ringer for at spørge, om der er noget,
man kan hjælpe med.
Opgaverne vil bl. a. bestå i at hjælpe med
oprydning og rengøring ude og inde. Fx
rengøring og kalkning i Pottemagerværkstedet,
oprydning i ”brændeskuret” (4 vægge uden tag)
og rengøring af nogle montrer. Der bliver ikke
tale om fx havearbejde og rensning af tagrender,
da det er opgaver, som kommunen tager sig af.
Gruppen står også til rådighed for andre grupper
med hjælp med praktiske opgaver, hvis der er
behov for det.

Gruppen har haft to møder. Der er ikke aftalt
faste møder, der indkaldes til møder efter
behov.

Børne- og familieaktiviteter
Mette Bundgaard (koordinator)
xxxxxxxxx Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gruppemedlemmer: oversigt kommer senere
Gruppens opgaver:
Åbne arrangementer.
- eks. Historiens dag (årligt tilbagevendende)
- Børnekulturdag (årligt tilbagevendende)
- Jernalder- og andre markedsdage - eks. Pileflet
- Håndværkermarked el.a. (disse skifter fra år til
år)
Grænseflader:
Ikke tydelige – men Mette’s ad hoc
medhjælpere fungerer også i andre grupper
og/eller opgaver
Tidsplaner:
Jernaldermarked afvikles 6.8.2006
Ideer/forslag/ønsker:
Ingen p.t..

Metaldetektorgruppen
I metaldetektorgruppen er der 15 medlemmer:
Jens Kjær (koordinator),
xxxxxxxxxxx Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Karsten Damien, xxxxxxxxxxxxxx
Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hanne Mygind-Rasmussen & Holger Kjærgaard
Sørensen, xxxxxxxxxxx Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lissa Skov Hansen, xxxxxxxx
Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jørn Froberg, xxxxxxxxxxxx
Gjern,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Helle Dourte, xxxxxxxxxxx Silkeborg,
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Carl Ejner Døssing-Rasmussen, xxxxxxxxxxx
Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Edvin Popp, xxxxxxxx Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lars Viby Mogensen, xxxxxxxxx Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Finn Christensen, xxxxxxxxxx Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Otto Pedersen, xxxxxxxxxxx Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Erik Olesen, xxxxxxxxxx Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dan Mouritzsen,xxxxxxxxxxxxxx
Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Paul Jensen, xxxxxxxxxx Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Karen Grønnebæk, xxxxxxxxx Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lone Rosenkvist, xxxxxxxxxxxx
Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detektorgruppen mødtes den 10. maj, hvor
Christian Fischer orienterede generelt om
brugen af metaldetektorer. Det blev bestemt, at
gruppen mødes igen mandag den 29. maj om
aftenen oppe ved de igangværende
udgravninger ved Gødvad, hvor alle kan prøve
at gå med detektorerne og se om man kan finde
noget der.
Herefter kan man tage stilling til, om man selv
vil investere i en metaldetektor.
Museet har i øjeblikket 2 stk.

Jens Kjær (koordinator),
xxxxxxxxxxx Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lissa Skov Hansen, xxxxxxxxxx
Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Helle Dourte, xxxxxxxx Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Inger Rhiger, xxxxxxx Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lisbeth Justesen, xxxxxxxxxxx Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Carl Ejner Døssing-Rasmussen, xxxxxx
Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxx
Edvin Popp, xxxxxxxxxxx Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxx
Lars Viby Mogensen, xxxxxxxxxx
Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxx
Paul Jensen, xxxxxxxxxxx Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxx
Finn Christensen, xxxxxxxx Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxx
Dan Mouritzsen, xxxxxxxx
Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxx
Erik Olesen, xxxxxxxxxx Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxx

Det overvejes at udarbejde et legitimationskort
til alle gruppens medlemmer til, når de skal ud i
marken.

Serviceringsgruppen
Birthe Froberg (koordinator),
xxxxxxxxxxx Gjern,
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Tove Kristensen, xxxxxxxxxxxxxxxx
Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lone Friedrich, xxxxxxx Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lissa Hansen, xxxxxxx Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Inger Rhiger, xxxxxxxx Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gruppen er til hjælp for museet, især caféen ved
arrangementer, og deres opgaver er
borddækning, servering, oprydning etc.
Der er ikke sammenfald i opgaverne med andre
grupper.
Gruppen har deltaget i et arrangement 30.spril
og har 5-6 pligter i maj måned og indtil videre
et par arrangementer i august.
Gruppen har indtil videre klaret sig uden møder
og aftalt timingen pr. telefon

Udgravningsgruppen
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Gruppen skal arbejde med udgravning af
Anders Glarmesters værksted - (delvis under
togskinnerne ved siden af museet). Gruppen vil
starte med udgravningen i begyndelsen af
august.
Juleudstillingsgruppen
Ellen Schou, (koordinator),
xxxxxxxxxx Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lissa Skov Hansen, xxxxxxxxxxx
Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Carl Ejner Døssing-Rasmussen,
xxxxxxxxxxx Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Kustodegruppen
Lissa Skov Hansen (koordinator),
xxxxxxxxxxxx Silkeborg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gruppen er ”nedlagt” i øjeblikket, idet den
primært skal arbejde i perioden Påske til 1. maj,
hvor museet starter sommersæsonen..
Noget nyt er, at der fremover altid skal være en
ekstra kustode i huset udover vedkommende
ansatte, der passer billet- og butikssalget.
Ad hoc gruppe
Personer, der kan trækkes på efter behov.

Gruppen går igang til efteråret.
_________________________________________

VIDEN OM
”Almuerum” snart museumshistorie
Museer skal følge med tiden. Det lyder måske umiddelbart som en anakronisme. Men sådan
forholder det sig. Når museet går i gang med sin store nyindretning af museets
hovedbygning, bliver en af konsekvenserne, at det gamle ”almuerum” på 1. sal forsvinder.
Det er der mange gode grunde til, men inden det pakkes ned, vil jeg lige give det et par ord
med på vejen.
Museets grundlæggere først i
Bryde
1900-tallet indsamlede
genstande fra deres
”bedsteforældres” verden, som
var ved at forsvinde. Alle
museer fik derfor sådanne
Skættefod
”almuerum”, og Silkeborg
Museum var ikke nogen
undtagelse. I dag er denne tid
Hegle
blevet vores tip-tipHørrive
oldeforældres tid – mindst. For
nutidens børn er det nærmest
”oldtid”, og selve dette univers
er i dag svært at begribe. Alene
ordene er helt fremmede for de
fleste: hørrive, hegle, skætning, skættefod, hørbryde, og skættehånd osv.
Planten hør er vel i sig selv relativt upåagtet som råmateriale. Og redskaberne i forbindelse
med tilberedning af hørren er ganske ukendte. Hør blev brugt til linned. Hør blev ”rusket”
og plantens frøkapsler blev fjernet ved at blive trukket igennem en ”hørrive”. Efter en
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rådningsproces og efterfølgende tørreproces blev hørren brudt på en ”hørbryde”. De derved
delvist fritlagte hørtaver blev efter brydningen endeligt blotlagt ved ”skætning”, som
foregik ved en ”skættefod” og en ”skættehånd”. Herefter kunne
spindingen foregå.
I almuerummet kan man endnu iagttage hørrive, hegle, skættefod,
skættehånd og hørbryde. Vore formødre har arbejdet med disse genstande
– og i dag er det komplet uforståeligt, hvordan de havde tålmodighed til
at gøre dette arbejde. Men det gjorde de. Til gengæld var de heller ikke
vant til at få nyt linned hvert andet år. Det holdt gerne livet ud.
Keld Dalsgaard Larsen

Hegle

Deadline for bidrag til næste Nyhedsbrev 15. juli 2006.
Planlagt udgivelse ultimo juli måned.
Send indlæg, billeder, sjove tildragelser og ”annoncer” til formidling
af kontakt og idéer til: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sidstepladsen
Telefonen ringede hos dyrlægen:
"Det er Jens Jensen, min kone er på vej hen til Dem og har katten med. Giv skroget en
indsprøjtning, så det kan blive slut med mere vrøvl."
"OK, - men tror De, katten selv kan finde hjem ?"

Sådan "en passant" siger kunden,
som indleverer en postpakke: "Nu
er den vel i Tønder i morgen !"
"Ja om ellers alt går normalt".
"Det var en skam, for pakken er jo
til Horsens".

En ældre distingveret herre spørger: "Hvad koster det at
sende et telegram til Mexico ?"
"Jah, grundtaksten er 26 kr, og derefter er det taksten pr
antal ord."
"Jamen, der skal bare stå: SKRIV FOR SATAN ".
(Skæmt og Skrøner fra P&T).

(Skæmt og Skrøner fra P&T).

IQ-vitamin
Da jeg mødte min svoger for første gang, spurgte jeg, hvor gammel han var.
" For to dage siden var jeg 19, og næste år fylder jeg 22 "
Hvilken dato mødte jeg min svoger for første gang ?
(Gevinst: En fodtur til Himmelbjerget efter eget valg)

